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Frøer
Frøer og tudser er fredede, jf. be-
kendtgørelse nr. 430 af 4. februar 
2002 om fredning af krybdyr og 
padder, hvirvelløse dyr, planter mv.; 
men i begrænset omfang må man 
samle æg og haletudser af lille 
vandsalamander, skrubtudse og but-
snudet frø og holde dem i akvarium, 
såfremt de sættes ud samme sted 
igen. Der er skrubtudser og butsnu-
det frø i mange nordjyske vandhuller. 
Derudover kan man finde spidssnu-
det frø, løgfrø og strandtudse be-
stemte steder i Nordjylland. Når man 
finder æg, kan man se, om det er 
frøer eller tudser.

Frøens udvikling

I april måned er der masser af liv i 
vandhullet. Hannerne kvækker for at 
tiltrække hunner, som de sætter sig 
op på ryggen af. Når vandet når en 
bestemt temperatur, begynder hun-
nerne at lægge æg, og hannerne 
er da klar til at gyde sæd ud over 
æggene.
Hunnen lægger 1200 – 2000 æg i 
en klump.
Hvert æg er i begyndelsen 2 mm 
stort, men suger så meget vand til 
sig, at det vokser til 1 cm. Den lyse 
hinde omkring det sorte æg virker 
som et lille drivhus. Ægget klækkes 
i løbet af 2 – 14 dage afhængig af 
vandets temperatur. 
Ud af ægget kommer en lille larve, 
som kan minde om en lille fisk, den 
har finner og tre udvendige gæller 
på hver side af kroppen.
Larven lever af æggets næring. Efter 
nogle dage forsvinder gællerne, og 
nu kan den kaldes en haletudse. 
Den har indvendige gæller som en 
fisk.

Fortsættes næste side

Vandhuller
En lun dag i april er det tid at lave en ekskursion 
til vandhullet for at opleve et af forårets mirakler.

Inden turen kan eleverne snakke om, hvilke dyr 
og planter de allerede kender fra fugtige steder. 
Måske kan de, når de undersøger vandhullet, fin-
de en del af disse dyr igen og finde nye, som de 
ikke kender. Det er vigtigt at iagttage, sætte ord på 
det, de ser. Se litteraturlisten, find nogle af vand-
hulsdyrene i opslagsbogen og få derved mere vi-
den om enkelte af dem. 

Snak om søens betydning for omgivelserne. Hvilke 
dyr og fugle drikker vand her, hvor kommer van-
det fra? Løber det videre? Der er insekter, frøer og 
planter, der har brug for at opholde sig en del af 
deres liv i søen – hvis de skal overleve, formere sig 
osv. Søen er en meget værdifuld del af naturen, 
specielt hvis vandet er rent, uden for mange alger, 
og med lavvandede bredder. Mange insekter, frøer 
og planter lever her. 

APRIL - vandhuller med haletudser
FAKTA

Lav et akvarium
Alle typer akvarium kan bruges, men det er vigtigt:

•  At der er en opbygning af lidt større sten, som 
når op over vandoverfladen, da haletudsen krav-
ler i land, når den forvandles til en frø med lunger.

• At mest muligt af akvarievandet er søvand.
•  At akvariet får lys, men ikke står direkte i solen.

Når de første haletudser forvandles til frøer, sættes 
alle haletudser og frøer ud igen.

Hvis vandhullet ligger tæt på skolen, kan akvariet 
erstattes af studier direkte ved vandhullet med gen-
tagne besøg.

Butsnudet og spidssnudet frø lægger æg i 
klumper, mens skrubtudse og strandtudse 
lægger æggene i en lang ægsnor. 

Stor rovedderkop

Haletudser fra tudser er sorte 
med lysere bug og under 32 mm 
store. Butsnudet og spidssnu-
det frøs haletudser kan blive 45 
mm store, er brunlige og halen 
1,5 til 2 gange kroppens længde.                                                                                             

Indsamling af æg eller 
haletudser
I den nordlige del af vandhullet, i det lave vand langs 
bredden, opvarmes vandet af solen, og det er ofte 
her, der er frøæg og senere haletudser. Her kan man 
derfor fiske æg eller haletudser med net. Kig nøje på 
dem. Gerne med lup. Beskriv hvad I ser. Når æg eller 
haletudser skal med hjem til akvariet, kommes vand 
fra søen og en lille klump æg i en spand sammen 
med lidt vandplanter.

Arter Kendetegn Stemmer
Skrubtudse
(meget almindelig)

Huden er vortet
Rødbrune øjne

Strandtudse Huden er vortet
Gul rygstribe

Som chikader

Butsnudet frø 
(brun frø) 

Huden glat og fugtig
Fodrodsknude lille

Som en fjern 
knallertbane

Spidssnudet frø
(brun frø)

Huden glat og fugtig
Fodrodsknuden stor

Som fjern 
hundegøen

Løgfrø Huden vortet
Pupil med lodret spalte

Lavmælt 
”kåk kåk kåk”

Spidssnudet frø
Skrubtudse

Akvareller: Steen Langvad/Naturhistorisk Museum, Århus

Butsnudet frø
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Fortsat fra forrige side

Haletudsen svømmer frit rundt eller 
sidder og spiser af de alger, som sid-
der på vandplanterne.
Senere vokser bagbenene frem. 
Forbenene er dannet, men sidder 
endnu skjult inde i kroppen.

I juni-juli måned sker et mirakel – 
haletudsen bliver til en frø:
Forbenene kommer frem.
Gællerne forsvinder, og lungerne 
træder i funktion.
Haletudsen var planteæder. Nu er 
den et rovdyr.
Munden bliver stor og bred.
Den får øjenlåg.
Halen forsvinder. 
Den har været dagdyr, nu bliver den 
natdyr.
Før var den lang, nu er den kort.
Før var den svømmende, nu bliver 
den springende.
Voksne frøer og tudser lever af insek-
ter, edderkopper, snegle og orme.

Mere viden om frøer
Mange fugle og andre dyr spiser æg 
og haletudser. Frøer passer ikke på 
deres afkom. De lægger rigtigt man-
ge æg, kun en del af haletudserne 
overlever og bliver til frøer.
Frøer ånder gennem huden, der skal 
være fugtig. Tørrer huden ud, bliver 
frøen kvalt.
Frøer kan springe 6 gange deres 
egen længde.
Frøen fanger sit bytte ved at sidde på 
lur og derefter slynge sin klæbrige 
tunge ud mod byttet.

Pil

Tidligt i april måned blomstrer pilebuskene. Siden ja-
nuar måned har man kunnet se begyndende gæs-
linger – de hvidhårede knopper, hvorfra pileraklerne 
udvikles. På nogle buske finder man kun de gule 
hanrakler, det er hanbuske. Andre buske har grønne 
rakler – det er hunbuskene. Bierne bærer pollen fra 
hanraklerne til hunraklerne. Se raklerne i lup. På han-
raklerne sidder der gule knapper fulde af støv, som 
bierne får på sig, når de sætter sig på raklerne for at 
spise nektar. På hunraklerne ses kun støvfang. Når bi-
en sætter sig i hunraklen, med støv på bagbenene, fø-
res støvet til hunblomsternes støvfang, og der kan ske 
en bestøvning.

Omkring 1. juni er pilens frø modne. De bittesmå frø 
blæser langt omkring, når vinden får fat i frøenes lan-
ge hvide hår.

Elm
Når elmens manna i mængde give, 
det sommervarmt og tørke blive,
men give elmen ej frø i mængde,
vil græs og sæd opnå ukendt længde

Find et elmetræ med blomster og se på 
dem i lup. Alle træer: Bøg, eg, ask, el osv. 
har blomster, ofte bemærker vi dem blot 
ikke, fordi de er så små. Elmens blomster er 
ret store. Blomsterne har mange røde støv-
knapper, der sidder på små tråde.
Efter blomstringen udvikles frugten hurtigt, 
den hedder manna, og varsler, som i dig-
tet, sommerens vejr. Manna kan man spise, 
direkte fra træet. I gamle dage tørrede man 
mannaen, malede den og brugte den til at 
blande i melet til brødbagning.

Urteost
1 l kærnemælk opvarmes i en gryde 
indtil osten er skilt fra vallen. Si val-
len fra og brug den til brøddejen. 
Ostestoffet røres sammen med et fint-
revet æble og hakkede blade af syre. 
Pynt med blomster af stedmoder.

Smør
Kom fløde i et glas og ryst det – til 
det bliver til smør. Vallen hældes fra 
og bruges til brøddej. I smørret kan 
blandes hakket skovsyre eller løgkar-
se og lidt salt.

Kartoffelrøste med vejbred
Riv 500 g kartofler fint og knug saf-
ten ud af de revne kartofler. 10 vej-
bredblade eller skvalderkål finhakkes 
og blandes i de revne kartofler. Steg 
frikadellerne i hed olie på en pande 
på begge sider. Serveres med urte-
ost til.

Pandekager med tusindfryd
Kom 2 dl blomster i pandekagede-
jen,  før de steges på panden.

Gederams som asparges
Pluk de unge skud af gederams og 
kog dem 10 min i letsaltet vand. 
Smager de bittert, koges de endnu 
engang i nyt vand. De møre stængler 
serveres med citronsaft og lidt smør.

Mælkebøttesalat
Vask og snit mælkebøtteblade og 
bland dem med æbler, radiser, has-
selnødder, rosiner og citronsaft.

Bålet kan bruges som 
• Samlingssted
• Madsted
• Varmekilde
• Fortællested
• Snittested
• Stedet, hvor der brændes, laves 
tegnekul, lerperler, koges kranier el-
ler varmes vand til filtning af uld.

Litteratur:
Skvalderkål og Pandekager. Af 
Carsten Gottlieb Hansen, Frie 
Børnehavers Forlag.
Kogekunst i gløder. Af Helen Holm 
og Leon Mølgaard, Spejderforlaget

Lidt spiseligt

Litteratur:
Danmarks padder fra Natur og Museum
Nordens padder og krybdyr fra GAD
Små fakta – Frøer og haletudser af Anna 
Milbourne 

Forslag til aktiviteter med frøer
Følg udviklingen.
Tegn de enkelte udviklingsstadier i stor format fx A4 
størrelse.
Lav plancher med frøens føde og dens fjender.
Hold en frø i hånden og se resterne af prinsens for-
heksede guldkrone i øjnene på frøen. 
Tag frøen op i hul hånd, og hold forsigtigt i dens 
bagben lige bag kroppen, når den forsøger at hop-
pe væk.
Kys en frø og se, om den forvandler sig til en prins.
Læs frøhistorier og lav selv frøhistorier.
Kan I hoppe som en frø?
Kan I kvække som en frø?

Hanrakler

Hunrakler

Manna
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Fotos

Lad grupperne tage et foto med digitalt kamera op 
gennem trækronerne, hver tredje dag. Når træerne 
er udsprungne, kan I fremkalde billederne, eller ud-
skrive dem digitalt og lave en udstilling, der viser, 
hvad I så, mens I lå på ryggen under forskellige 
træer, mens træerne sprang ud over jer.

Løvspring
I maj måned springer løvtræerne ud. 
De første bøge springer ud omkring 
5. maj, mens eg og ask springer 
ud godt en uge senere. Tidspunktet 
varierer fra egn til egn og påvirkes 
lidt af årets vejr, men ikke meget. 
Derimod betyder det lokale klima 
meget. Træer, der står i skygge, 
springer langt senere ud end træer, 
der står i solen. Træarternes kroner 
er meget forskellige. Grenenes tyk-
kelse og måden at dele sig på giver 
helt forskellige kroner, når man kig-
ger op gennem krontaget. Samtidig 
har træarterne forskelligt løvsprings-
tidspunkt, en flot mosaik at følge.

Løvspringstidspunkt 
– iagttag hvad der sker 
Find et sted i skov eller læhegn til hver gruppe. Det 
skal være deres sted den kommende tid. Læg jer på 
ryggen og kig op i trækronerne. Måske er der flere 
træarter? De vil have forskelligt udspringningstids-
punkt. Gruppernes trækroner må gerne være for-
skellige, for eksempel en gruppe under eg og en 
gruppe under bøg eller birk, så de kan besøge hin-
anden og se, hvor forskelligt kronerne udvikler sig. 

Lig på ryggen

Læg jer på ryggen og se op gennem kronlaget. Giv 
jer god tid, vær meget stille. Se kronerne, grenene 
og de begyndende blades mønstre, lyt til vindens 
susen og lyde i skoven. Det er fint at opleve skoven 
fra den vinkel. Lav en dagbog, hvor I skriver og teg-
ner, hvad I ser. I kan også tegne jeres oplevelser i 
skoven og synge forårssange.

MAJ - løvspring
FAKTA

Find kimplanter af bøg i skov-
bunden
Se jer omkring under bøgetræerne, specielt hvor der 
er en lille lysning, et skovspor eller lignende. Her er 
ofte masser af bøgespirer, se foto. Giv børnene tid 
til at finde dem selv, når du har vist en enkelt plante 
i skovbunden. Prøv at grave de små bøgespirer op 
og se, hvordan kimen bryder gennem bogens skal 
og sender en tynd lys stængel mod jordoverfladen. 
Stænglen bryder frem gennem jordoverfladen med 
to tykke nyreformede blade, kimbladene. Op mel-
lem kimbladene kommer en stilk, der skyder op og 
har bøgeblade: Find lidt ældre, men stadig små 
planter, der langsomt vil udvikle sig til et træ. 

At dyrke bøg
I kan snakke om til efteråret at samle bog. Så 
dem i en urtepotte, eller ude med et skilt, så I 
kan se frøet spire, og se træet vokse op.

Hår på unge planter og knopper
Mange knopper på træer og unge små planter er 
dækket med hår. Hårene beskytter mod vind, kulde, 
udtørring m.v. Se hårene i lup.

Bøgeblomster
Samtidig med løvspring blomstrer 
bøgen. Der er både han- og hun-
blomster. Hanraklen er en kugle med 
mange små blomster, kuglen hænger 
i en stilk. Hunblomsterstanden har 
to små blomster omgivet af en pig-
get skål. Efter at de to hunblomster 
er blevet bestøvet, udvikler der sig 
to nødder omgivet af en pigget skål, 
der åbner sig, når frugten er moden. 
Det er dem, vi finder på skovbun-
den om efteråret. Man kan lede efter 
blomsterne – og se dem i lup.

At spise bøgeblade
Unge lysegrønne bøgeblade  er god spise. 
Eller rettere, de smager ikke af så meget, lidt 
som pap, men det er sjovt at plukke, spise 
og få lidt grønt, når man går forbi en nyud-
sprungen bøg. Samler I friske blade til bøge-
salat overhældes salaten med en dressing af 
citron og honning.

Nyudsprungen bøg. Bøgeloppen har været på spil.

Litteratur:
Min første bog om træer af Vibeke Sandberg

Tælle årringe på en fældet bøg
På en tur i skoven spørger man jævnligt sig selv: Hvor gamle 
er de træer, vi ser omkring os? Man kan jo gætte! Er der en 
stub, eller ligger der fældede stammer i skoven, kan I tælle år-
ringe og på den måde bestemme det fældede træs præcise 
alder. Hver årring består af en bredere lys ring, forårets vækst, 
der glider over i en mindre, mørkere og mere kompakt streg, 
sommerens vækst. 
Er I i en bevoksning, hvor mange træer er lige tykke og høje, 
og stubben eller stammen svarer til tykkelsen af disse træer, får 
I en fornemmelse af de stående træers alder. I kan øve jer i fle-
re bevoksninger af forskellig alder.

Øverst ses to hunblomster, der senere udvikler 
sig til bog, nederst hanrakler.
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Bøgeloppen
Et af de insekter, eller rettere spor 
efter insekter, der er værd at finde 
netop nu, er bøgeloppens huller og 
larvens miner i bøgens blade.
Omkring 1. maj – ca. 1 uge før bø-
getræerne på stedet springer ud – 
kommer en lille bille ud af sin puppe 
i skovbunden. Den sorte snudebil-
lelarve er i puppen blevet forvandlet 
til den lille bille (ca. 2 mm). Den skal 
nu ud på en lang rejse fra skovbun-
den og op til bladknopperne i top-
pen af træet. Billen bruger ca. 1 uge 
til vandringen fra skovbunden 
til de yderste grene, så den 
er på plads, når knopperne 
åbnes. Hunbøgeloppen 
gnaver en gang gennem 
det sammenfoldede blad 
og lægger ét æg ved 
bladets midtribbe. Ud 
af ægget kommer en 
larve, som lever i en 
såkaldt mine inde 
i bladet hele som-
meren. I oktober 
måned, når bø-
gebladet falder 
ned på skovbun-
den, er larven klar 
til at forvandles til 
puppe.
Navnet bøgeloppe 
kommer af de små 
spring, som den lille 
bille kan lave, når den 
bliver forstyrret.

Sådan laver larven minen i bladet.

Larve har lavet mine

Vælg jeres træ og følg 
det året igennem
Ved at følge et træ året igennem, 
kommer man tæt på mange aspek-
ter i naturen. Børnene lærer at ob-
servere, de går selv og kigger og 
kommer tæt på årstidernes betyd-
ning og naturens udvikling. Med fa-
ste mellemrum kan I notere datoen 
og snakke om vejret, derefter beskri-
ve træet og hvilke insekter og plan-
ter der er i og omkring træet. Hvilket 
samspil der er i gang. I kan også 
tegne, synge og skrive digte og for-
tælle historier om det gamle træ. 
Læse gamle eventyr og fabler. 

Følg væksten på et træ
Har I fundet et træ, der ”skal være jeres”, eller har 
eleverne fundet hver deres træ, kan de følge træets 
vækst. En meter over jordoverfladen måles træets 
tykkelse. Gentag målingen næste år og se, hvor 
meget træet gror.
Afhængig af om træet står omsluttet af andre 
træer eller alene med masser af lys, vil træet gro 
forskelligt i højden og bredden. Tilsvarende er de 
enkelte træarter meget forskellige i vækst.

Adopter en skov
Mange skoleklasser adopterer 
i øjeblikket et stykke skov eller 
en lille del af et bynært skov-
rejsningsområde, klassens skov. 
Her kan klassen komme igen og 
igen, følge skoven og prøve at 
blive inddraget i det praktiske 
skovarbejde. Naturvejlederen 
kan måske inddrages, eleverne 
kan selv bygge et shelter, nogle 
steder må man også lave en 
bålplads. Har I lyst til det, kan I 
kontakte skovdistriktet eller www.
skoven-i-skolen.dk De vil hjælpe 
Jer med at finde et sted, fortælle 
om retningslinierne i den pågæl-
dende skov og bidrage med ide-
er til aktiviteter. 

Kompostbunken
I naturen bruges alting igen. Sidste års blade, hvor blev de 
af? De lagde sig i et tykt tæppe på jorden. Insekter og orme 
har arbejdet ihærdigt med at spise dem, findele dem og få 
dem ned i jorden igen.
Endnu i maj måned kan vi finde blade fra sidste år. Det sid-
ste, der er tilbage, er bladets ribber, der fremstår som et flot 
mønster. I løbet af sommeren forsvinder de sidste blade. 
I havens kompostbunke prøver vi at efterligne det, der sker i 
naturen. Vi samler blade, ukrudt, vissent græs og meget an-
det. I den grønne skraldespand er der kartoffelskræller, æb-
leskrog, blade fra blomkål og meget mere, som også kan 
lægges i kompostbunken.
Hvis vi sørger for, at kompostbunken er lidt fugtig hele som-
meren, vil vi kunne hente den fineste muldjord ud af kom-
postbunken til efteråret. 
Det er regnorme, bænkebidere og mange andre små dyr, 
som æder sig igennem det, der bliver smidt på bunken. 
Kompostbunken er altså levende! Dyrene har omdannet 
grønt affald til muldjord.
Det er ikke alting, der nedbrydes lige hurtigt. Prøv fx at læg-
ge en juicekarton, et stykke sølvpapir, et glasskår, en øl-/co-
ladåse, et æble eller en gulerod ind midt i kompostbunken. 
For at finde tingene igen er det en god ide at binde en snor 
af plast fast til alle tingene. Vent mindst 1 måned med at 
grave. Mens naturens ”affald” bliver omdannet til muldjord, 
vil mange af de ting mennesket selv har fremstillet, slet ikke, 
eller kun meget langsomt, blive nedbrudt. Vi mennesker har 
derfor et problem, når vi ikke genbruger de ting, vi selv har 
fremstillet.

FAKTA

Hul gnavet af 

bøgeloppen

Gransaft 
½ kilo granknopper, 350 g sukker, 3 liter ko-
gende vand, saft af to citroner.

I maj er det årstiden til at lave saft over bål af 
de nye skud på grantræerne.
Kom de skyllede unge granknopper i en gry-
de og hæld 3 liter kogende vand over. Lad 
granknopperne koge i vandet i ca. 15 minut-
ter, hvorefter knopperne sies fra. Gransaften 
bringes i kog igen og smages til med suk-
ker og saften fra citronerne. Saften hældes 
på skoldede flasker. Gransaften kan fortyndes 
med vand.
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Myretuen
Besøg en myretue med røde skovmyrer. Myretuerne ligger typisk i nåleskov langs skovvejens syd-
side – i solen. Myrerne regulerer temperaturen i myretuen ved at gøre udgangene større og min-
dre og ved at vende udgangene mod syd i koldt vejr og mod nord i varmt vejr.
Midt om sommeren parres dronningerne med hanmyrerne. Hannerne falder til jorden og bliver 
spist eller dør af sult. Hunnen gnaver sine vinger af og gemmer sig i jorden til næste forår. Om 
foråret lægger hun æg, der bliver til larver, pubber og til sidst til voksne arbejdere, det er sterile 
hunner. Kun ganske få æg udvikler sig senere på sæsonen til dronninger og hanner.
Myrer spiser pollen og nektar i blomsterne, de malker bladlus for sukkervand, og de spiser andre 
insekter, døde dyr og meget mere.
Når myrernes antenner (deres følehorn) rører ved hinanden, kan de tale sammen, fx ”Jeg vil ger-
ne have lidt af din mad”. Myrerne kan dele ud fra deres fyldte maver – fra myremund til myre-
mund. Det er arbejderne, der samler mad til larverne nede i myretuen.

Formidling af insekter
Der er insekter alle vegne og ofte i 
store mængder. Tænk på en myretue, 
en plante fyldt med bladlus eller en 
mælkebøtteblomst fyldt med glim-
merbøsser.

Når børnene kommer med insekter, 
er det vigtigt at vise stor interesse og 
undersøge insektet sammen: Se nøje 
på det, tag luppen frem! Insekter er 
meget smukke og meget forskellige 
at se på. Beskriv det hele sammen 
med børnene. Der er hoved, øjne, 
kæber, følehorn, krop og mange ben. 
Ofte har insekterne flotte glinsende 
farver. Snak om det I ser og stil 
spørgsmål: Hvorfor har græshoppen 
store kæber og lange bagben? Sæt 
insektet i sammenhæng med omgi-
velserne. Hvad spiser insektet, hvor 
gemmer det sig, hvem spiser det osv. 
Stil spørgsmål til børnene: Har I set 
krogene på mariehønens fødder? 
Mariehønen kan med dem hage sig 
fast på lodrette flader. 

Sæt fokus på de alminde-
lige insekter

Insekter fanger børns interesse. Det 
kan som lærer være svært at håndtere, 
fordi det for læreren er svært at for-
udse, hvilke insekter børnene ser på 
næste tur? Der er alt for mange for-
skellige insekter til at lære dem alle 
at kende.

Prøv at udvælge de mest almindelige, 
dem børnene oftest kommer med 
– og læs om den. Det kan fx være 
bænkebider, mariehøne, skovmyre 
og humlebi, skarnbasse og kålsom-
merfugl. Det er nemmest at lære nye 
kendetegn og historier, hvis man kun 
lærer nyt om få insekter ad gangen, 
og specielt godt, hvis man har det le-
vende insekt foran sig, mens man læ-
ser om det. 

Insekter har farver  
En del insekter har advarselsfarver, ofte rød/sort og gul/
sort. Det betyder: ”Se mig, jeg er giftig”. Fx er marie-
høns ildesmagende og giftige for fugle. Andre arter 
benytter sig af de giftige insekters advarselsfarver – men 
de er ikke giftige, selvom farverne siger det, således  
ligner svirrefluen en hveps, men kan ikke stikke. Mange 
andre insekter, der smager dejligt (!), har brug for at 
skjule sig, så de ikke bliver set og spist. De har derfor 
kamuflagefarver. 

Glimmerbøsse-matematik
Glimmerbøssen, en lille sort bille, 
træffes i foråret i store mæng-
der i mælkebøttens blomst. Senere 
flytter den til raps og andre gule 
blomster. Den voksne glimmerbøs-
se spiser af blomster og pollen og 
lægger sine æg i blomsterknop-
perne. Her spiser larverne ligele-
des af blomster og pollen. Larven 
kravler ned i jorden og forpupper. 
I jorden gemmer den sig også om vinteren.
Find en mark, eng eller græsplæne med mange glim-
merbøsser. Pluk 10 fuldt udsprungne mælkebøtteblom-
ster. Pas på! Mælkebøttesaft farver tøjet. Skil blomsterne 
ad og tæl hvor mange glimmerbøsser, der gemmer sig 
i blomsten.
Lav forskellige prøveflader på 1m2 og tæl, hvor mange 
blomster og dermed glimmerbøsser der er. Hvor mange 
glimmerbøsser er der på hele marken??

FAKTA

FAKTA

Aktiviteter
• Giv jer god tid til at iagttage livet i og omkring myretuen.
•  Tag en myre op og kig med lup, beskriv hvad du ser. Snak om myretuen og find fx en myresti 

fra tuen.
• Læg en død myg eller flue ved myresporet. Den transporteres straks hjem.
• Læg en våd sukkerknald ved myresporet, myrerne sutter den op.
•  En myresti har duftspor. En myre, der bliver tabt 2 meter fra sporet, kan ikke finde hjem. 

Duftsporet mangler.
•  Stik en hånd ned i myretuen! Mens myrerne kravler rundt på håndfladen afsætter de myresyre. 

Ryst myrerne af og lad eleverne lugte til hånden. Hvorfor tisser myrerne på os? (som forsvars-
mekanisme).

•  Find en blå blomst. Først på året kan man bl.a. bruge forglemmigej, senere liden klokke. Kør 
rundt med blomsterne på overfladen af myretuen. Myrerne angriber dem – tisser på dem, og 
blomsterne får røde striber. Hvorfor farves den blå blomst rød? Fordi myresyren er sur. Syren 
ændrer den blå farve til rød. For at forstå begrebet surt, kan børnene smage skovsyre fra skov-
bunden eller lidt rabarber medbragt hjemme fra haven.

•  Sæt en stige op i et blommetræ, en birk eller en hyld, der muligvis er fuld af bladlus. Se myrer-
ne, der kravler op ad stammen. Myrer ”malker kvæg” – dvs. de sutter det sukkervand af som 
bladlusene udskiller. Oppe på stigen kan man se myrerne sidde blandt bladlusene og malke 
dem. Kommer en mariehøne på besøg, vil myrerne straks forsvare bladlusene ved at gå til an-
greb på mariehønen.

FAKTA

I myretuen er der æg, larver 
og pubber dybt nede, og der-
udover flere tusinde arbej-
dere og enkelte dronninger 
og hanner.

Admiral Jagtedderkop på jagt efter 
insekter i høgeurt

Køllesværmerlarve

Køllesværmer

Myresti
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Sommerfugles vinger set i stereolup 
eller tovejslup
”Støvet” på en sommerfugls vinge er et nøje arrangeret mønster af 
små taglagte plader med forskellige farver. Pladerne eller skællene er 
egentlig omdannede hår, der er fastgjort med en kort stilk til et vinge-
skelet. Vingeskelettet består af 2 tynde gennemsigtige membraner, der er 
afstivet med ribber. Vingerne er levende og forsynes med blod og ilt gennem 
fine kanaler.

De forskellige farvepigmenter i skællene danner flotte mønstre og figurer. Hvide skæl er uden 
farve. Vores øje opfatter skællet som hvidt, da lyset reflekteres, ligesom når lyset rammer sne. 
Nogle sommerfuglevinger har metalliske farver, der dannes på grund af lysets brydning i særlige 
lagdelte skæl. Sommerfuglevinger har ofte en forskellig over- og underside.

Hvis man holder en vinge mellem fingrene, gnides 
”støvet” let af. Eleverne bør derfor generelt ikke fange 
sommerfugle med hænderne eller holde levende som-
merfugle i vingerne. Sommerfugle fanges med net og 
kommes i faunaboks. De sommerfugle, der skal under 
lup, skal læreren medbringe til undervisningen; de kan 
enten være fundet døde eller fanget med net og slået 
ihjel i fryseren eller med æter.

Ryst træet
Insekter i træer og buske kan nedbankes i paraplyer el-
ler på et hvidt klæde. Mange små insekter lever i og spi-
ser af buske og træers blade og bark. Ved at ryste træet 
over en paraply falder dyrene ned i paraplyen. De kan 
suges op i en sugeflaske, sorteres efter om det er insek-
ter med 6 ben, eller andre smådyr. Forskellige arter og 
antal lever på forskellige træer. Insekter indsamlet un-
der forskellige slags træer og buske kan sammenlignes, 
mængde, farver, livlighed?
Insekter i græsvegetation kan samles ved at feje gen-
nem græsset med et sommerfuglenet. På lokaliteter 
med mange forskellige blomster og græsser, er der 
også mange insekter. Er der forskellige naturtyper: 
Skovbrynskant, højt græs, græsplæne, eng, hede eller 
overdrev, så prøv at sammenligne antallet af smådyr og 
antallet af forskellige arter på flere lokaliteter. Hvor er 
det nemmest for et musvitpar at finde føde til deres 
unger?

Insekters forvandling
Nogle insekter har forvandling med 
puppe. Insekterne har da en udvik-
ling fra æg til larve, til puppe og til 
voksen. Det er fx sommerfugle, bil-
ler, myrer, bier og mange andre. Et 
insekt, der har gennemgået en for-
vandling med puppe, bliver aldrig 
større. En mariehøne eller flue vokser 
altså ikke. En stor og en lille er oftest 
forskellige arter.

Andre insekter har forvandling uden 
puppe. De har en udvikling fra æg til 
nymfe og til voksen. Det er fx guld-
smed, græshopper, ørentviste og 
bredtæger m.v. Der er flere nymfe-
stadier. Nymfen ligner den voksne og 
skifter hud, når den vokser. Er et ben 
faldet af, bliver det erstattet ved næ-
ste hudskifte.

Et voksent insekt har 6 ben og 1 el-
ler 2 par vinger. Insektet trækker vej-
ret gennem små rør i bagkroppen, 
de ses ofte som små mørke pletter. 
Der er også andre grupper af små-
dyr. En edderkop har fx 8 ben, for-
kroppen er hård og bagkroppen 
blød, den spinder en tråd og har 6-
8 små øjne foran. Edderkopper hø-
rer til spindlerne, mens fx dafnier og 
bænkebidere er krebsdyr.

Insekter i vandhuller
En række insekter er, enten som larve, nymfe eller voksen, 
tilpasset et liv i ferskvand: Guldsmede, ryg- og bugsvøm-
mere, vandkalve, myg-, døgn- og vårfluer m.fl. Det er 
dem, vi finder, når vi ketcher i vandhuller.
De fleste skoler har hvide plastduge til bestemmelse af 
insekter. Der er blandt andet duge til smådyr på land og 
smådyr i vand. For at gennemføre bestemmelsen skal 
børnene tælle insekternes ben, se på vinger og krop m.v. 
Det er sjovt og god træning i at se. Når I har fundet ud 
af, hvad det er for et dyr, kan dyret slås op i de to nævnte 
opslagsbøger, se litteraturlisten. Her står der, hvad insek-
tet spiser, måske var det nær insektets føde, at I fandt det, 
og ofte står der, hvor insektet overvintrer, om de er gifti-
ge, om de stikker og andre ting, der er værd at vide.

Mord for drenge

Fang en mariehøne og put 
den i et glas med en gren 
med bladlus. Mariehønen 
stiller straks sin sult.

FAKTA

FAKTA

Kontakt en biavler
Biavlerforeningen har en række biavlere, 
der gerne viser deres bistader frem. Ring 
til Danmarks Biavlerforening eller find 
dem på nettet: www.biavl.dk Der er ud-
arbejdet undervisningsmateriale for 3.-5. 
klasse, som kan bruges i undervisningen 
før et eventuelt besøg.

At tegne, forme og digte

Insekter er meget smukke, og ser man dem i lup dukker 
mange nye små ting op, fx øjne, kæber og følehorn, der 
er lavet i mindste detalje i blanke, stærke, ofte glinsende 
farver. Det er sjovt og flot at tegne eller forme insekter, 
man kommer tæt på dem, og glemmer dem ikke igen. 
En god historie. Tilsvarende elsker børn gode historier 
og fabler med dyr, insekter og planter. Måske kan de 
selv digte. Kombiner gerne natur/teknik med dansk, bil-
ledkunst og musik. 

Litteratur:
Danmarks insekter. Politikken. Kun de al-
mindelige arter, godt beskrevet og med kor-
te fine historier.
Små dyr i sø og å. Gad. Opslagsbøger 
også til større børn. God tekst, nemt at be-
stemme nye smådyr.
Små dyr i skoven. Gad. Opslagsbøger 
også til større børn. God tekst, nemt at be-
stemme nye smådyr.
Brumbassen Ib. Fås fra Myretuegård, 
Tlf 75 26 99 06. Alsidigt og godt materiale 
til undervisning om bier.
Vi undersøger insekter af Ebbe Larsen (GO-
geografforbundet.
Læs i øvrigt børnebøger om insekter.
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